Wałbrzych, dnia 04.11.2016

Zapytanie ofertowe NR 3/11/RPO/9.4/S/OWES

W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej
subregionu wałbrzyskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.4

Wspieranie

gospodarki społecznej nr umowy: RPDS.09.04.00-02-0011/15 Forum Aktywności Lokalnej
w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza
do złożenia oferty:


wynajmu pomieszczenia na potrzeby przeprowadzenia warsztatów stacjonarnych dla
Uczestniczek/ków

projektu „Program wsparcia

sektora ekonomii

subregionu wałbrzyskiego ”


ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba:
Forum Aktywności Lokalnej
ul. Ludowa 1 C
58-304 Wałbrzych
tel/fax: 074 8480100
NIP: 886-277-73-92
II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
1. Strona Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
2. Strona internetowa www.forumwalbrzyskie.hb.pl

społecznej

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚCI
ZAMÓWIENIA
Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Kod CPV

Nazwa przedmiotu zamówienia wg CPV

70220000-9

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Przedmiotem zamówienia jest wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia warsztatów
stacjonarnych zaplanowanych do realizacji w ramach projektu pt. „Program wsparcia sektora
ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż w/w lokale stanowiące przedmiot zamówienia na dzień
złożenia przez oferenta odpowiedzi na niniejsze zapytanie, winny być całkowicie przygotowane do
wynajmu, tj. nie wymagają adaptacji, remontów i dodatkowych nakładów finansowych do poniesienia
w celu doprowadzenia ich to stanu używalności.
Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
wynajem pomieszczenia na potrzeby przeprowadzenia warsztatów stacjonarnych dla uczestników
projektu – Załącznik nr 1
I edycji najem pomieszczenia w Świdnicy okres XI.2016 (wstępny termin 2627.11.2016 tj. sobota i niedziela)

okres najmu

II edycja najem pomieszczenia w Świdnicy okres I.2017 (wstępny termin 0708.01.2017 tj. sobota i niedziela)
W ramach każdej edycji 14 h zegarowych – (2 spotkania x 7h) łącznie – 28 h
zegarowych
- minimum 1 pomieszczenie w dobrym stanie technicznym o powierzchni łącznej
min. 30 m2 dla 18 os. wyposażone w minimum 20 krzeseł wraz ze stolikami
- dostęp do mediów (prąd, woda), w tym możliwość podłączenia linii telefonicznej +
Internet

warunki lokalowe

- dostęp do pomieszczenia dla osób z niepełnosprawnością
- zapewnienie tablicy/flipcharta, oraz rzutnika multimedialnego
- zapewnione oświetlenie naturalne i sztuczne
- odpowiednia temperatura w zależności od pory roku, wymiana powietrza ( w tym -

pomieszczenie ma być ogrzewane w okresie grzewczym (minimum 21 stopni)
- zabezpieczenie
nasłonecznieniem

przed

wilgocią,

niekorzystnymi

warunkami

cieplnymi

i

- zapewnienie dostępu do pomieszczenia podmiotom zapewniającym
Uczestniczkom/Uczestnikom świadczenie usługi cateringowej w trakcie trwania
wynajmu
- zapewnienie odbioru przez odpowiednie służby, odpadów powstałych w związku z
zaplanowanym dostarczeniem dla Uczestniczek/ków warsztatów usług cateringowych
(przerwy kawowe i obiad)
- dostępność w terminach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego tj. od
poniedziałku do niedzieli od godziny 8.00 do godziny 18.00 lub w innych
godzinach/dniach zgodnie z możliwościami i potrzebami uczestników projektu

przeznaczenie

lokalizacja

Realizacja warsztatów stacjonarnych
Mając na uwadze potrzebę dojazdu uczestników projektu, lokal winien znajdować się
w optymalnym miejscu pod względem skomunikowania i kosztów dojazdu dla
wszystkich uczestników projektu, w tym kwestiach związanych z możliwością
zaparkowania samochodów Uczestniczek/ków warsztatów. Lokalizacja na terenie
miasta Świdnica.

Zmawiający zastrzega, że oferty nie spełniające wyżej wymienionych kryteriów zostaną
odrzucone.

IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zgodnie ze specyfikacją – listopad 2016 r oraz styczeń 2017 r. Termin usługi może ulec
zmianie.
V.OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
VI. DODATKOWE WARUNKI
Nie dotyczy
VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ
OŚWIADCZEŃ,

JAKIE

MAJĄ

DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY

W

CELU

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe
warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania tych uprawnień
2.

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym do wykonania zamówień

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania
zamówienia
4. O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot, który nie jest powiązany
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako
wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10%
udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim,
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY:
1. Kryteria oceny ofert:
I. Cena (brutto) powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi
podatkami i obciążeniami– 100% (100 punktów)
Informacje dotyczące wyboru oferty:
1. O wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie
Oferentów, którzy przesłali oferty.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą
ofertę cenową.
3. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert)
Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania
ofertowego.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez
wybrania którejkolwiek z ofert.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez
wybrania

którejkolwiek z ofert.

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.
7. Nie przewiduje się procedury odwoławczej.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1. Treść oferty nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego,
2. Nie zostanie złożona na odpowiednich formularzach,
3. Zostanie złożona po terminie składania ofert,
4. Wystąpią powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy
kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie
obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, a także w przypadku
zaistnienia innej ważnej przyczyny niezależnej od Zamawiającego.
VII.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
1. Wymagany termin związania ofertą wynosi maksymalnie 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie. Adres do korespondencji: Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 C, 58-304
Wałbrzych, pokój 219, telefon. 748480100
IX. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach
merytorycznych i w sprawach niniejszej procedury jest Arkadiusz Czocher, telefon
748480100,

adres

mailowy

arek@forum.hb.pl.

Kontakt

telefoniczny

w

dniach

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 14.11.2016 r. do godziny
15.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 C Wałbrzych,
58-304 Wałbrzych – drugie piętro pokój 219 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby
Zamawiającego).Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na
adres: Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 C Wałbrzych, 58-304 Wałbrzych i
opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe NR 3/11/RPO/9.4/S/OWES w ramach projektu
„Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” oraz nazwą i
dokładnym adresem Wykonawcy oraz adresem email Wykonawcy do kontaktu.
UWAGA Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem
e-mail. Niżej wskazany adres e-mail, jest adresem do kontaktu w sprawach
merytorycznych
XI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu
ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podawania przyczyny.
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca nie przystąpi od podpisania umowy
z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym
Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek
pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku
rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną
słownie.
6. Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależnione
będą od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na
pokrycie wydatków związanych z realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył
w nim Wykonawca i mogą ulegać opóźnieniom.
Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszego rozliczenia się z Wykonawcą w miarę
posiadania

środków

finansowych,

przekazanych

przez

Instytucję

Zarządzającą,

a Wykonawca nie będzie naliczał z tego tytułu odsetek.
7. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz
dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują
im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania
ofertowego.
9. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na
podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie
podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
XII. Załączniki do zapytania ofertowego
 Wzór oferty - Spełnienie warunków określonych w zapytaniu ofertowym wraz z
ceną usługi na formularzu oferty zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 1
 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 2
 Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 3

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
Zamawiający:
FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W WAŁBRZYCHU
odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na realizację
zadania: usługa wynajmu pomieszczeń na potrzeby warsztatów stacjonarnych dla
Uczestniczek/ków projektu ”Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu
wałbrzyskiego ”
Dane Wykonawcy
Nazwa (firma) / Imię i Nazwisko

……………….………………................………………………………………………………
Siedziba / miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy
……………….………………................………………………………………………………

NIP………………………………………......REGON………………….........………………

Dane kontaktowe:
Telefon…………………..,
faks…………..…….…,
adres e-mail ……………………………….

I. Oferuje wykonanie usługi

będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami
opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

1.

netto:................................ zł,

słownie:………………………………………………………
2.

podatek VAT:……………%,

słownie:………………………………………………………
3.

brutto: ............................. zł*,

słownie:………………………………………………………
II. Cena jednostkowa (brutto) przypadająca na jedną godzinę wynajmu pomieszczenia na

potrzeby warsztatów: ……………………………….
III. Termin realizacji zamówienia: listopad 2016 r oraz styczeń 2017 r.

IV. Miejsce realizacji zamówienia: Świdnica

V. Oświadczamy iż pomieszczenie oferowane na potrzeby przeprowadzenia warsztatów

stacjonarnych spełnia warunki opisane w specyfikacji przedmiotu zamówienia zawartej
w zapytaniu ofertowym

……………………………………………..
(miejscowość i data)

……………………………………………
(podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
MIĘDZY OFERENTEM A ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam, że między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania
kapitałowe lub osobowe polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; - pełnieniu funkcji członka organu
nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

……………………………………………..
(miejscowość i data)

……………………………………………
(podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

1. Spełniam warunki określone w stosowanych przepisach:
- Znajduję sie w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia
- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której
upływa termin składania ofert
3. Po zapoznaniu się z warunkami niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego przyjmuje je bez zastrzeżeń.
4.Oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem
zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym
realizację zamówienia.
4. Oświadczam, że jestem gotowy/a zawrzeć umowę i zrealizować zamówienie na warunkach
określonych w niniejszej ofercie i zgodnie z zapytaniem ofertowym

……………………………………………..
(miejscowość i data)

……………………………………………
(podpis osoby uprawnionej)

